ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
*********************************
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล ได้กาหนดมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
และพนักงานจ้างในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลพนา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง สาหรับรอบการประเมินประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้คานึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับ
องค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ คว าม
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
โดยมีองค์ประกอบการประเมิน และสั ดส่ ว นคะแนนของแต่ล ะองค์ประกอบและสัดส่ ว นคะแนน แบ่งเป็น
๒ ส่วน ได้แก่
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๐) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
๒ พฤติกรรมการปฏิบั ติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้ว ยการประเมินสมรรถนะหลั ก
สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ น้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50 : 50
ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาผลคะแนนการประเมิ น ผล
การปฏิบั ติงานมาจั ดกลุ่ มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดั บ คื อ ดีเด่น ดี มาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
1. ระดับดีเด่น
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ระดับดีมาก
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
3. ระดับดี
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
4. ระดับพอใช้
ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
5. ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
/แบบประเมิน…

แบบประเมิ น ผลการปฏิบั ติง าน ให้ นาแบบผลการปฏิ บัติ งานของพนักงานส่ ว นท้อ งถิ่ นที่
ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนั กงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70
คะแนน
องค์ป ระกอบที่ 2 การประเมิน การปฏิบั ติต นในการรั กษาวิ นัย คุ ณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
เดียวกัน
ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน าผลคะแนนการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
๑. ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
๒. ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99
๓. ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 79.99
๔. ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99
๕. ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
แบบประเมิ น ผลการปฏิบั ติง าน ให้ นาแบบผลการปฏิ บัติ งานของพนักงานส่ ว นท้อ งถิ่ นที่
ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมที่บ่งชี้ ที่พึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะ ให้ และประเมิน พฤติ กรรมที่ แสดงออกในการปฏิ บัติ งานจริ งของพนัก งานจ้า งเปรี ยบเทีย บกั บ
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด โดยให้นาสมรรถนะของพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกาหนด
มาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม
๑) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วน
/ตำบล…

ตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
ในแต่ล ะรอบการประเมิน ให้ องค์การบริหารส่ ว นตาบลนาผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
กาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
๑. ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95
ถึง ร้อยละ
100 คะแนน
๒. ดีมากตั้งแต่ร้อยละ 85
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 95 คะแนน
๓. ดีตั้งแต่ร้อยละ 75
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 85 คะแนน
๔. พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 75 คะแนน
๕. ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ
65 คะแนน
แบบประเมิ น ผลการปฏิบั ติง าน ให้ นาแบบผลการปฏิ บัติ งานของพนักงานส่ ว นท้อ งถิ่ นที่
ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

